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บทท่ี 1  บทนํา 
 
1.  สภาพท่ัวไป 

1.1  ท่ีตั้งของตําบลออย  ลักษณะท่ีตั้งตําบลออย  ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดพะเยาและอยู่
ทาง   ทิศเหนือของเขตอําเภอปง ซ่ึงอยู่ห่างจาก ท่ีว่าการอําเภอปงประมาณ 13 กิโลเมตร และห่างจากศูนย์
ราชการจังหวัดพะเยา ประมาณ 79 กิโลเมตร   มีพ้ืนท่ีติดต่อดังนี้ 

- ทิศเหนือ ติดต่อตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก เทือกเขาดอยม่อนยาว
บริเวณพิกัดท่ี PB 302392 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามลําห้วยเครือบ้าผ่านลําห้วยผักคาวตอง ไปทาง
ทิศใต้           ตามลําแม่น้ําเงินถึงบริเวณพิกัดท่ี PB 396287 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 20.787 
กิโลเมตร 

- ทิศใต้ ติดต่อตําบลขุนควร ตําบลควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยเริ่มต้นจากบริเวณพิกัดท่ี PB 
495241 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านเนิน 375 เนิน 382 ถึงบริเวณพิกัดท่ี PB 466226 
เป็นเส้นเลียบไปทาง  ทิศตะวันตกผ่านเนิน 357 เนิน 356 เนิน 456 เนิน 465 เนิน 432 เนิน 421 เนิน 
381 ถึงทางสาธารณประโยชน์     ใช้ทางสาธารณประโยชน์เป็นเส้นแบ่งก่ึงกลางไปทางทิศตะวันตกถึงบริเวณ
พิกัดท่ี PB 393217 เป็นเส้นเลียบไปทาง        ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงทางสาธารณประโยชน์ตรงสะพาน
ร่องเตยบริเวณพิกัดท่ี PB 380221 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ผ่านลําน้ํางิมผ่านทาง
สาธารณประโยชน์ตัดผ่านทุ่งนาถึงทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 1092 บริเวณพิกัดท่ี PB 364217 รวม
ระยะทางทิศใต้ประมาณ 14.762 กิโลเมตร 

- ทิศตะวันออก ติดต่อตําบลงิม อําเภอปง จังหวัดพะเยา โดยมีเขตเริ่มต้นจากลําแม่น้ําเงินบริเวณ
พิกัด PB 396287 ไปทางทิศตะวันออก ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1179 (ตอนปง – เชียงคํา)ฟาก
ตะวันตก บริเวณพิกัด PB 407287 เป็นเส้นเลียบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1179 (ตอนปง – เชียงคํา) 
ฟากตะวันออกไปทางทิศใต้ถึงปากทางสาธารณประโยชน์เป็นเส้นแบ่งก่ึงกลางทางสาธารณประโยชน์ไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1092 ฟากตะวันออก บริเวณพิกัดท่ี PB 408279 เป็นเส้น
เลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ผ่านทุ่งนาผ่านลําน้ํางิมถึงลําห้วยร่องอ้อยฝั่งตะวันตก บริเวณพิกัด PB 
425271 เป็นเส้นเลียบผ่านร่องอ้อยผ่านทุ่งนาถึงหัวสะพาน  ลําห้วยสต๊อดทางทิศเหนือบริเวณพิกัด PB 
428267 เป็นเส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงลําห้วยสต๊อดบริเวณพิกัด PB 441262 เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตัดผ่านลําห้วยสต๊อดผ่านสันเขาม่อนบวกผักหนามบริเวณพิกัด PB 449249 เป็น
เส้นเลียบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงทางสาธารณประโยชน์ บริเวณพิกัดท่ี PB 463244   เป็นเส้นเลียบ
ไปทางทิศตะวันออกผ่านเนิน 371 เนิน 398 ถึงลําห้วย บริเวณพิกัด PB 495241 รวมระยะทางด้าน   ทิศ
ตะวันออกประมาณ 11.282 กิโลเมตร 

- ทิศตะวันตก ติดต่อตําบลนาปรัง อําเภอปง จังหวัดพะเยา, ตําบลพระธาตุขิงแกง อําเภอจุน 
จังหวัดพะเยา,เทศบาลตําบลจุน อําเภอจุน จังหวัดพะเยา โดยมีแนวเริ่มต้นจากบริเวณพิกัดท่ี PB 364217 
ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงบริเวณพิกัดท่ี PB 362228 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงบริเวณพิกัดท่ี 
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PB 362228 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเนิน 484 เนิน 519 เนิน 556 เนิน 662 เนิน 679 
บริเวณพิกัดท่ี PB 333301 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือผ่านเนิน 762 เนิน 790 เนิน 805 เนิน 752 
เนิน 656 บริเวณพิกัดท่ี PB 297372 ไปทางทิศเหนือผ่านเนิน 694 ดอยม่อนยาว บริเวณพิกัดท่ี PB 
302392 รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ 21.163 กิโลเมตร 

1.2  เนื้อท่ี  จํานวนพ้ืนท่ีตําบลออย  ประมาณ 211 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 131,875 ไร่ 
1.3  ลักษณะภูมิประเทศ   สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ของตําบลออยเป็นภูเขา  มีพ้ืนท่ีการเกษตรเป็นท่ี

ราบเชิงเขาและระหว่างหุบเขาและท่ีราบน้ําท่วมถึง  มีแม่น้ําท่ีสําคัญไหลผ่าน 4 สาย คือ แม่น้ํางิม , แม่น้ําเงิน,
แม่น้ําทายและแม่น้ําสต๊อด 

1.4 จํานวนหมู่บ้านและประชากร  ตําบลออยแบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องท่ี พ.ศ. 2457 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน แบ่งเป็นหมู่บ้าน จํานวน 14 หมู่บ้าน ซ่ึงจํานวนหมู่บ้านท้ังหมด
อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลออย  โดยมีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 7,033 คน แยกเป็น ชาย 3,477 คน 
หญิง 3,556 คน จํานวน 2,364 หลังคาเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 33.33 คน/ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้าน
และจํานวนประชากร แยกเป็น    รายหมู่บ้าน ดังนี้  

 
ข้อมูลประชากรแยกตามหมู่บ้าน   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2559 
 

ช่ือหมู่บ้าน หมู่ท่ี 
จํานวนประชากร 

จํานวนหลังคาเรือน 
ชาย หญิง รวม 

บ้านดอนเงิน 
บ้านดอนแก้ว 
บ้านดอนไชยป่าแขม 
บ้านหล่าย 
บ้านต้นฝาง 
บ้านหลวง 
บ้านฝายแก้ว 
บ้านป่าแพะ 
บ้านแม่ทาย 
บ้านหนองขวาง 
บ้านหล่ายใหม ่
บ้านดอนทอง 
บ้านดอนเจรญิ 
บ้านดอนไชยป่าแขม 

รวม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

401 
336 
382 
326 
203 
166 
158 
167 
353 
179 
127 
222 
226 
231 

3,477 

438 
355 
366 
354 
198 
197 
167 
173 
315 
159 
147 
228 
217 
242 

3,556 

839 
691 
748 
680 
401 
363 
325 
340 
668 
338 
274 
450 
443 
473 

7,033 

292 
279 
261 
190 
125 
118 
110 
108 
191 
110 
113 
156 
167 
144 

2,364 
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2.  สภาพเศรษฐกิจ 
2.1 อาชีพ 

อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลออย  ประกอบอาชีพทําไร่ ทํานา ทําสวน พืชท่ีทํา
การเพาะปลูก เช่น ข้าวโพดสัตว์, ข้าวโพดฝักอ่อน,ผักกาดเขียวปลี ,ยาสูบพ้ืนบ้าน,ยาสูบเวอร์จีเนีย ถ่ัวแระ
ญ่ีปุ่นหรือ   ถ่ัวเหลืองฝักสด เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีอาชีพรับจ้าง,อาชีพค้าขายและอาชีพรับราชการอีก
บางส่วน แบ่งอาชีพเป็นร้อยละดังนี้ 

- เกษตรกรรม    ประมาณร้อยละ 80 แยกเป็น 
 (1) บ้านดอนเงิน หมู่ท่ี 1    ประมาณ 1,715  ไร ่
 (2) บ้านดอนแก้ว หมู่ท่ี 2   ประมาณ    1,460  ไร ่

(3) บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ท่ี 3   ประมาณ    1,845  ไร ่
(4) บ้านหล่าย หมู่ท่ี 4    ประมาณ    2,700  ไร ่
(5) บ้านต้นฝาง หมู่ท่ี 5    ประมาณ 1,240  ไร ่
(6) บ้านหลวง หมู่ท่ี 6    ประมาณ    980  ไร ่
 (7) บ้านฝายแก้ว หมู่ท่ี 7   ประมาณ   915  ไร ่
(8) บ้านป่าแพะ หมู่ท่ี 8    ประมาณ 1,100  ไร ่
(9) บ้านแม่ทาย หมู่ท่ี 9    ประมาณ 1,505  ไร ่
(10) บ้านหนองขวาง หมู่ท่ี 10   ประมาณ 1,110  ไร ่
(11) บ้านหล่ายใหม่ หมู่ท่ี 11   ประมาณ    955  ไร ่
(12) บ้านดอนทอง หมู่ท่ี 12   ประมาณ    865  ไร ่
(13) บ้านใหม่ดอนเจริญ หมู่ท่ี 13  ประมาณ 1,195  ไร ่
(14) บ้านดอนไชยป่าแขม หมู่ท่ี 14  ประมาณ 1,815  ไร ่
 

- ค้าขาย   ประมาณร้อยละ  5 
- รับจ้าง   ประมาณร้อยละ  5 
- รับราชการ               ประมาณร้อยละ 10 
 

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตตําบลออย 
- กองทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน     จํานวน    31 กลุ่ม 
- ป๊ัมน้ํามันและก๊าซ  มีปั๊มน้ํามันขนาดเล็กและขนาดกลาง จํานวน     9  แห่ง 
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  (หมู่  3,10,12,13) รวม 6  กลุ่ม จํานวน     4  แห่ง  
- โรงสี ขนาดกลางและเล็ก      จํานวน     8  แห่ง 
- ตลาดสด,ร้านค้า      จํานวน   100 แห่ง 
- ตลาดกลางซ้ือขายพืชผลทางการเกษตร   จํานวน      1  แห่ง  
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2.3 แหล่งท่องเท่ียว มีสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญ ได้แก่ 
- วัดพระธาตุกู่ก้ัง 
- อ่างเก็บน้ําห้วยแก่น 
- แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ป่าแม่ทาย 
- ฝายน้ําล้นฝายแก้ว          
- อนุรักษ์วังปลา  วัดดอนเงิน วัดดอนแก้ว 

3.  สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา  พ้ืนท่ีตําบลออยมีสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมท้ังหมด จํานวน 14 แห่ง 
ดังนี้ 
        - โรงเรียนประถมศึกษา      จํานวน  5  แห่ง 
        - โรงเรียนขยายโอกาส  ( ป.1 – ม.3 )   จํานวน  1  แห่ง 
                     - ศูนย์การเรียนชุมชนตําบลออย (กศน.ปง)    จํานวน  1  แห่ง 
        - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จํานวน   7  แห่ง 
 3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
        - วัด         จํานวน 12  แห่ง  
                 - สํานักสงฆ์ (บ้านดอนไชยป่าแขม และบ้านดอนทอง)  จํานวน   2  แห่ง 

3.3 สาธารณสุข 
  - กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ่ิน   จํานวน  1 แห่ง 
  - ชมรมกลุ่มหมอเมืองประจําตําบลออย       จํานวน  1  แห่ง 
  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตําบลออย   จํานวน  2  แห่ง 
  - ศูนย์สาธารณสุขชุมชนประจําหมู่บ้าน (ศ.ส.ม.ช.)  จํานวน  14  แห่ง 
  - อัตราการมีและใช้ส้วมท่ีถูกสุขลักษณะ         ร้อยละ  100      

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
- หน่วยบริการประชาชน (ป้อมยามดอนเงิน)     จํานวน  1  แห่ง 

 3.5  การเกษตร 
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  จํานวน  1  แห่ง 
- ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง    จํานวน  1  แห่ง 
- โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ     จํานวน   1  แห่ง 
- แหล่งเรียนรู้ชุมชน     จํานวน   1  แห่ง 

3.6  หน่วยงานราชการ 
- สํานักงานขนส่งจังหวัดพะเยา  สาขาอําเภอปง  จํานวน  1  แห่ง 
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4.  การบริการพ้ืนฐาน 

4.1  การคมนาคม 
- ทางหลวงแผ่นดิน ผ่านจํานวน   6  หมู่บ้าน  (ทางหลวงหมายเลข  1091) 
- ทางหลวงชนบท ผ่านจํานวน 5 หมู่บ้าน (ทางหลวงหมายเลข  พย  4011) 
- ทางหลวงชนบทสายดอนแก้ว - แม่ทาย 

 สภาพถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต และเส้นทางเพ่ือการเกษตรส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง            
การสัญจร ของประชาชนยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร  ฤดูฝนทําให้ขนย้ายผลผลิตการเกษตรยากลําบาก 

4.2 การโทรคมนาคม ติดต่อส่ือสาร 
- อินเตอร์เน็ตตําบล (อบต.ออย)    จํานวน   1 แห่ง 
- ท่ีทําการไปรษณีย์โทรเลขชั่วคราว     จํานวน   1 แห่ง 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ       จํานวน   6 แห่ง 
- สถานีวิทยุชุมชน      จํานวน   2 แห่ง 
- อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)     จํานวน 14 แห่ง 
- ศูนย์เรียนรู้ ICT ชุมชนเพ่ือพ่อหลวง    จํานวน 1 แห่ง 

4.3  การไฟฟ้า 
- จํานวนหมู่บ้านท่ีการไฟฟ้าเข้าถึง     จํานวน 14 หมู่บ้าน 

4.4  แหล่งน้ําธรรมชาติ 
- ลําน้ํา จํานวน    4    สาย        (แม่น้ํางิม ,แม่น้ําเงิน,แม่น้ําทาย,แม่น้ําสต๊อด) 
- บึง  จํานวน    4    บึง         (บึงหนองข้ีเหล็ก,บึงหลงร่องห่อ,บึงป่าแฝก,บึงห้วยผักกุด) 
- คลองส่งน้ํา จํานวน   1   คลอง      (คลองห้วยแก่น) 
- ลําห้วย  จํานวน  20  ลําห้วย      (หว้ยหนองบัว,ห้วยน้ําลาก,ห้วยน้ําทาย,ห้วยโสก,ห้วย
ทรายขาว,     
  ห้วยเลา,หว้ยแก่น,ห้วยม่วง,ห้วยสต๊อด,ห้วยก๊อดยาว,ห้วยน้ําจํา,ห้วยยางม้า,ห้วยนาบัว,ห้วยน้ํา
จ๋าน,   
  ห้วยโป่ง,หว้ยต้นกุด,ห้วยก๋อง,ห้วยต้นโต้ม,ห้วยต้นยาง,ห้วยโชค) 

4.5 แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
 - ฝาย    จํานวน    6  แห่ง (ฝายมอน,ฝายหลวง,ฝายสต๊อด,ฝายร่องหิน,ฝายแก้ว,ฝายหนอง
ขวาง, 

               ฝายน้ําทาย) 
 - บ่อน้ําต้ืน    จํานวน   793   แห่ง 
 - อ่างเก็บน้ํา  จํานวน   6  อ่าง  (อ่างห้วยแก่น,อ่างห้วยทรายขาว,อ่างกู่ก้ัง,อ่างห้วยโชค,อ่าง

ห้วยเลา,           
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   อ่างห้วยโป่งเปา) 
 - พนังก้ันน้ํา   จํานวน  25  จุด  (หมู่  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14)  

5 ข้อมูลอ่ืน ๆ 
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

-ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตําบลออยเป็นพ้ืนท่ีป่าสําหรับปลูกพืชไร่มีต้นน้ําลําธารไหลผ่านและ
อยู่ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเวียงลอพ้ืนท่ีป่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตบ้านแม่ทาย,ดอนเงินและดอนทอง มีทรัพยากร
ป่าไม้ท่ีข้ึนตามธรรมชาติได้แก่ ไม้ไผ่บง,ไผ่ไร่,ไผ่บงซางมีสัตว์ป่าจําพวก หมูป่า,นกยุง,กระต่าย,กระรอก,กระแต
และสัตว์ต่าง ๆจําพวกอาหารท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติได้แก่ เห็ดต่างๆ และหน่อไม้เป็นต้น 

5.2 มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ้าน  5   รุ่น       จํานวน 1,134 คน 
- ไทยอาสาป้องกันชาติ (อสปช.)  2 รุ่น     จํานวน    200 คน 
- กลุ่มพลังมวลชนตําบลออย  เป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 1 รุ่น   จํานวน      70 คน    
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จํานวน  2  รุ่น      จํานวน    100 คน 
- ตํารวจบ้าน (กกตร.)  หมู่บ้านละ  15  คน      จํานวน    210 คน 
- อกตร.    หมู่บ้านละ  10  คน              จํานวน    140 คน 
- อาสาพัฒนาป้องกันหมู่บ้าน (อพป.)        จํานวน     5 หมู่บ้าน 
- อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.)        จํานวน    228 คน 
- กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล     จํานวน    670 คน 

6.   ศักยภาพในตําบล 
    ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 

1. ฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของ
ประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง) ซ่ึงเป็นผู้ควบคุม และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลและเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล  โดยมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้าง  รองจากนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบล และรับผิดชอบ ควบคุม ดูแล      ราชการประจําขององค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
และอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายกําหนด หรือตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบหมาย 
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� โครงสร้างฝ่ายบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� กระบวนการบริหารงานบุคคล 
องค์การบริหารส่วนตําบลออย ประกอบด้วย  3 ส่วนราชการ ประกอบด้วย 
1. สํานักงานปลัด 
2. ส่วนการคลัง 
3. กองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต.ออย 

รองปลดั อบต.ออย 

ปลดั อบต.ออย 

สาํนกังานปลดั ส่วนการคลงั กองช่าง 

รองนายก 

อบต.ออย 

รองนายก 

อบต.ออย 

เลขานายก 

อบต.ออย 
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ตารางแสดงจํานวนข้าราชการ  พนักงานจ้าง   

ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 
ลําดับ

ท่ี 
ส่วนราชการ 

จํานวน(คน) 
รวม 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 
1. สํานักงานปลัด 13 - 22 35 
2. ส่วนการคลัง 4 - 2 6 
3. กองช่าง 2 - 2 4 

รวม 19 - 26 45 
 

ตารางแสดงระดับการศึกษาข้าราชการ  พนักงานจ้าง   
ขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 

ลําดับ
ท่ี 

ระดับการศึกษา 
จํานวน(คน) 

รวม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง 

1. ปริญญาโท 14 - - 5 
2. ปริญญาตรี 4 - 7 20 
3. มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 1 - 18 19 
4. ประถมศึกษา - - 1 1 

รวม 19 - 26 45 
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2.  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  ทําหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตําบล  
ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลออย  มีจํานวนท้ังสิ้น  28  คน  ประกอบด้วย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน  รอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน และสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล  25 คน 

 
� โครงสร้างฝ่ายนิติบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภาฯ 

เลขานุการสภาฯ 

ส.อบต.ม.1

สภาฯ

ส.อบต.ม.1

สภาฯ

ส.อบต.ม.2

สภาฯ

ส.อบต.ม.3

สภาฯ

ส.อบต.ม.3

สภาฯ

ส.อบต.ม.4

สภาฯ

ส.อบต.ม.4

สภาฯ

ส.อบต.ม.5

สภาฯ

ส.อบต.ม.6

สภาฯ

ส.อบต.ม.6

สภาฯ

ส.อบต.ม.7

สภาฯ

ส.อบต.ม.7

สภาฯ

ส.อบต.ม.8

สภาฯ

ส.อบต.ม.8

สภาฯ

ส.อบต.ม.9

สภาฯ

ส.อบต.ม.9

สภาฯ

ส.อบต.ม.10 ส.อบต.ม.10

สภาฯ

ส.อบต.ม.11

สภาฯ

ส.อบต.ม.11

สภาฯ

ส.อบต.ม.12

สภาฯ

ส.อบต.ม.13

สภาฯ

ส.อบต.ม.13

สภาฯ

ส.อบต.ม.14 

ส.อบต.ม.14 
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���� งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล  
 

1. รายรับ 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
รายได้จัดเก็บเอง 

หมวดภาษีอากร    
1. ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 46,381.00 53,760.75 60,853.01 
2. ภาษีบํารุงท้องท่ี 31,740.96 31,910.95 42,350.76 
3. ภาษีป้าย 1,430.00 3,770.00 2,260.00 

รวมหมวดภาษีอากร 79,551.96 89,441.70 105,463.77 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
และใบอนุญาต 

   

1. ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับ
ใบอนุญาตการขายสุรา 

1.94 194.00 - 

2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูล
ฝอย 

212,030.00 170,374.00 210,300.00 

3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
พาณิชย์ 

- 600.00 690.00 

4. ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 480.00 9,050.00 380.00 
5. ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมาย
จราจรทางบก 

7,350.00 400.00 - 

6. ค่าปรับผู้กระทําผิดสัญญา - - - 
7. ค่าใบอนุญาตรับทําการเก็บ 
ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 

8. ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 1,130.00 - - 
รวมหมวดค่าธรรมเนียม 
ค่าปรับ และใบอนุญาต 

223,991.94 183,618.00 214,370.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    
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1. ดอกเบ้ียเงินฝาก 103,025.84 120,109.36 132,973.82 
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 103,025.84 120,109.36 132,973.82 

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค
และการพาณิชย์ 

   

1. รายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

36,010.00 36,660.00 49,875.00 

รวมหมวดรายได้จาก
สาธารณูปโภคและการพาณชิย์ 

36,010.00 36,660.00 49,875.00 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    
1. ค่าขายแบบแปลน 119,800.00 52,000.00 15,500.00 
2. ค่าจําหน่ายแบบพิมพ์และคํา
ร้อง 

380.00 510.00 450.00 

3. รายได้เบ็ดเตล็ด 9,600.00 108,340.00 12,739.00 
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 129,780.00 160,850.00 28,689.00 

รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. 
หมวดภาษีจัดสรร    
1. ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พรบ.
กําหนดแผนฯ 

5,789,254.28 8,437,807.29 2,766,418.65 

2. ภาษีมูลค่าเพ่ิม 1 ใน 9 2,287,741.33 2,577,835.23 7,587,774.50 
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ - - 177,432.87 
4. ภาษีสุรา 1,199,934.09 1,216,066.90 1,329,392.81 
5. ภาษีสรรพสามิต 2,156,347.06 2,658,636.25 1,808,237.69 
6. ค่าภาคหลวงแร่ 6,332.36 37,856.41 48,785.59 
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 119,636.39 109,652.23 104,568.51 
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ
และนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายท่ีดิน 

376,641.00 442,953.00 503,782.00 

9. ภาษีและค่าธรรมเนียมระยนต์
และล้อเลื่อน 

- - 112,144.88 

10. ภาษีจัดสรรอ่ืนๆ 246.38 352.11 1,144.60 
รวมหมวดภาษีจัดสรร 11,936,132.89 15,481,159.42 14,439,682.10 
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รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. 

หมวดเงินอุดหนุน    
เงินอุดหนุนท่ัวไป    
1. เงินอุดหนุนท่ัวไป สําหรับ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีและ
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 

9,200,000.00 9,875,439.00 11,163,153.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุน 9,200,000.00 9,875,439.00 11,163,153.00 
รวมรายรับท้ังส้ิน 21,708,492.63 25,947,277.48 26,134,206.69 

 
2. รายจ่าย 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
รายจ่ายงบกลาง 1,441,906.00 1,324,358.00 1,460,366.000 
รายจ่ายประจํา    
- หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจํา 
และค่าจ้างชั่วคราว 

6,151,608.28 7,391,633.26 7,662,445.25 

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  

5,309,851.40 5,609,933.92 5,650,072.41 

- หมวดสาธารณูปโภค 232,201.19 347,586.85 373,082.94 
- หมวดเงินอุดหนุน 2,509,955.72 2,230,716.44 3,001,332.75 
- หมวดรายจ่ายอ่ืน - - 972,256.00 
รายจ่ายเพ่ือการลงทุน    
- หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

2,559,165.00 1,447,400.00 3,411,976.00 

รวมรายจ่ายท้ังส้ิน 18,204,687.59 18,351,628.47 22,531,531.35 
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ข  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
(1) การรวมกลุ่มของประชาชน 
       ศักยภาพของชุมชนตําบลออย  มีการรวมกลุ่มของราษฎรหลายกลุ่มท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาตําบล 

เช่น กลุ่มเกษตรกรตําบล กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นต้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตร ประมาณ 80% สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงและป่าไม้ เป็นท่ีราบเชิงเขา บางส่วนเป็น
ท่ีราบลุ่มน้ําท่วมถึง  และมีแม่น้ําสําคัญ  4  สาย ไหลผ่าน   คือ แม่น้ํางิม แม่น้ําน้ําเงิน แม่น้ําทายและแม่น้ํา
สต๊อด  เหมาะแก่การทําเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเกษตรไร่นาสวนผสม ตามแนวพระราชดําริ ทฤษฏีใหม่
รวมท้ังการเลี้ยงสัตว์และการประมง ท่ีต้ังของหมู่บ้านมีระยะทางไม่ห่างไกลกันมากนัก  ทําให้มีความสามัคคี
และง่ายต่อการประสานงาน 

 (2) จุดเด่นของพ้ืนท่ี 
       พ้ืนท่ีตําบลออยเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสําหรับการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร เช่น ผักกาดเขียวปลี,

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ข้าวโพดฝักอ่อน, ยาสูบพ้ืนบ้าน,ยาสูบเวอร์จีเนีย,ถ่ัวเหลือง,ถ่ัวแระญ่ีปุ่นหรือถ่ัวเหลืองฝักสด 
และยังมีกลุ่มส่งเสริมอาชีพท่ีทํารายได้ให้แก่ตําบล เช่น กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า  บ้านดอนไชยป่าแขม,กลุ่มทําข้าว
แต๋นน้ําแตงโม       บ้านหล่าย , กลุ่มจักรสาน บ้านดอนไชยป่าแขมและมีแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา  บ้านดอน
เงิน   ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวในตําบลออยอีกด้วย 
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บทท่ี 2 การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเท่ียว 
 
นโยบายด้านการท่องเท่ียว 
ภาคการท่องเท่ียว การบริการ และการกีฬา 
 การพัฒนาการท่องเท่ียว 
  (๑) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอํานวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคํานึง การเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียวของผู้พิการ
และผู้สูงอายุ 

(๒) พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมท่ีมีอยู่
แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในเชิงกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ 
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน 

(๓) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียว 
 (๔) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเท่ียวคุณภาพ ท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ 
 (๕) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างคุณค่า และมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเท่ียว 
 (๖) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้บริการนักท่องเท่ียวอย่างมีคุณภาพ 

(๗) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวของไทยให้เป็นท่ีรู้จักท่ัวโลก 
 
เป้าหมายการท่องเท่ียวขององค์การบริหารส่วนตําบลออย 

1. ร่วมกันฝันเพ่ือปักธงว่าเป้าหมายท่ีเราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเท่ียวของเราเป็นเช่นไร ? 
- มีนักท่องเท่ียวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ  
- อยากให้ตําบลออยเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียวทางการเกษตรอย่างเต็ม

รูปแบบ 
- คนออยมีแหล่งรายได้ทางการท่องเท่ียวเสริม 
- อยากให้นักท่องเท่ียวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน 
- อยากให้มีนักท่องเท่ียวเข้ามาทุกวัน การค้าขายจะได้ค้าขายได้ทุกวัน สินค้าท่ีผลิตก็สามารถ

จําหน่ายได้ 
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียว ช่วยกันดูแลรักษา 
- อยากเห็นคนท้ังประเทศรู้จัก และจัดให้แหล่งท่องเท่ียวเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของ

ประเทศ 
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มิติด้านส่ิงแวดล้อม 
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอ้ือเฟ้ือกันเหมือนในอดีต 
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ 
มิติในด้านเศรษฐกิจ 
- คนในท้องถ่ินมีงานทํา เศรษฐกิจในชุมชนดี 
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข 
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นท่ีรู้จักกันท่ัว 

 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 

1.   ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1.1  การคมนาคมชํารุด  ไม่สะดวกต่อการคมนาคม 
1.2  การถือครองเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินทํากิน 
1.3 ไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 
1.4  การระบายน้ําไม่สะดวกมีผลให้น้ําท่วมขัง 
1.5  ขาดการบริการด้านสาธารณูปการไม่ท่ัวถึง 

 
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพ้ืนท่ี
หมู่ท่ี 5,6,7,9  เป็นส่วนใหญ่ 
- ท่ีดินถือครองส่วนใหญ่ ในหมู่ท่ี 2,6,7,9 และหมู่อ่ืน
บางส่วนราษฎรทํากินมานาน แต่ยังไม่ได้เอกสิทธิ์ 
- ราษฎรประมาณ ร้อยละ 5 ของตําบล ยังไม่มีไฟฟ้า
ใช้  และท่ีมีใช้กระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ ไฟตก ไฟดับ
เป็นประจํา 
- เม่ือเกิดฝนตกหนัก หรือน้ําท่วมช่องทางระบายน้ํา  
ระบายไม่ทันฝั่งตะวันออกของพ้ืนท่ีตําบลเช่น 
1,2,3,4,8 
- ประชาชนร้อยละ 80 ของตําบล ยังไม่ได้รับการ
บริการ เช่น โทรศัพท์   ซ่ึงไม่ได้รับความสะดวกใน
การติดต่อสื่อสาร 

2.   ปัญหาด้านแหล่งน้ํา 
2.1  ภาชนะเก็บน้ํามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
 
2.2  แหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรมีไม่เพียงพอ 
 

- พ้ืนท่ีในหมู่ท่ี1,2,3,4, และหมู่ท่ี 8 ซ่ึงมักประสบ
ปัญหาเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีเป็นน้ํากร่อยต้องใช้น้ําจาก
ธรรมชาติ รวมท้ังพ้ืนท่ีหมู่ 6,7 และ9 ขาดแคลนน้ํา 
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้ําตามธรรมชาติ                
เพ่ือการเกษตรต้ืนเขิน และมีน้อย และประสบปัญหา 
เกือบทุกหมู่บ้านของตําบล โดยเฉพาะหมู่บ้านท่ีอยู่ 
ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน 
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ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
3.   ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
3.1  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า เม่ือเทียบกับ
ต้นทุน 
3.2  ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ 
 
 
 
3.3  ปัญหาด้านตลาด 
 
 
3.4  ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต 
 
3.5  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว 
 
3.6 งบประมาณ บุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 
มีน้อย 

 
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี 
โดยเฉพาะผลผลิตกาแฟ ปาล์มน้ํามัน ยางพารา 
มะพร้าว ฯลฯ และถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ 
- ประชาชนมีอาชีพด้านเกษตรกรรม ร้อยละ 80            
ซ่ึงมีผลต่อการมีรายได้  ถ้าหากราคาพืชผลตกตํ่า 
พลอยให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากข้ึน 
- ตลาดและสถานท่ีรับซ้ือสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล 
โดยเฉพาะหมู่ท่ี 6,7,9 ต้องใช้ระยะทางไกลกว่า 20 
ก.ม. และใช้เวลามากในการขนส่งสินค้าเพ่ือจําหน่าย 
- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสําคัญ ในการ
อบรมเชิงวิชาการ  ด้านวิชาการ  ด้านเทคนิคต่างๆ  
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ในการเพ่ิมรายได้และผลผลิต 
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบของกลุ่ม 
- ศักยภาพในพ้ืนท่ี มีแหล่งท่องเท่ียวหลายแห่ง              
แต่ไม่มีงบประมาณ  บางแห่งมีเอกชนครอบครอง 
และยังขาดการประชาสัมพันธ์ 
- สถานท่ีท่องเท่ียวมีสภาพไม่ค่อยสวยงาม  จึงไม่เป็น
ท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว 

4.    ปัญหาด้านสังคม 
4.1  การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย 
 
 
4.2  ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล 
 
4.3  การส่งเสริมด้านศาสนา  วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง 
 
 
 

 
- สิ่งสาธารณูปการ  เช่น  ตู้โทรศัพท์  สวนสาธารณะ  
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซ่ึงเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
บุคคล  เพ่ือพัฒนาด้านจิตใจ 
- สถานท่ีให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20 
ของตําบล  ทําให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย 
- เยาวชน  และประชาชนท่ัวไป  ให้ความสนใจด้าน
วัฒนธรรม ทางตะวันตก  และส่วนใหญ่ห่างกิจกรรม
ด้านศาสนา ไม่ให้ความสําคัญ  หรือสืบสานวัฒนธรรม 
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ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
 อันดีงาม ของหมู่บ้านตําบล  รวมถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
5.   ปัญหาด้านสาธารณสุข  และอนามัย 
5.1 ปัญหาโรคระบาด  และโรคติดต่อ 
 

 
- ในพ้ืนท่ีหมู่ท่ี 7 และ 9 ราษฎรมีความเสี่ยงท่ีจะ
ได้รับเชื้อ  หรือป่วยเป็นโรคมาเลเรีย   ไข้เลือดออก    
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย  เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน  
มีเครื่องเดียว  แต่ต้องดําเนินการท้ังตําบล 

6.   ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
6.1  จิตสํานึก  และการให้ความสําคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
6.2 ปัญหาดินเปรี้ยว เป็นกรด-ด่าง 
 
 
6.3  ปัญหาป่าไม้ถูกทําลาย 
 

 
-ราษฎรร้อยละ  20  ของตําบลยังขาดจิตสํานึกใน
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะการบุกรุก
ถางป่า  เพ่ือทําการเกษตรทําสวน โดยไม่คํานึงถึง
ธรรมชาติ และปัญหาท่ีตามมา 
-สภาพพ้ืนท่ีได้รับความเดือดร้อน หรือประสบปัญหา
ประมาณ  50  ครัวเรือน ของตําบลซ่ึงมาจากการใช้
ปุ๋ยเคมีมากและสภาพดินบริเวณน้ํากร่อย 
-บริเวณเทือกเขา  หรือบริเวณท่ีราบสูงต่อกับตําบล
ใกล้เคียง  ซ่ึงมีการทําไร่ ทําสวนต่าง ๆ  เนื้อท่ี
ประมาณ 500 ไร่ ทําไห้ป่าไม้ถูกทําลายโดยไม่มีการ
ปลูกต้นไม้ยืนต้นทดแทน 

7.    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร 
7.1  บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้   ความเข้าใจเท่าท่ีควร 
 
 
7.2 ประชาชนให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมน้อย 
 
 
 
7.3  การพัฒนาด้านรายได้  ไม่ดีเท่าท่ีควร 

 
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเก่ียวกับ          
การบริหาร   กฎหมายระเบียบ  เพราะมีการแก้ไข
ระเบียบใหม่ 
- ประชาชนส่วนใหญ่ของตําบล  ไม่ค่อยให้
ความสําคัญเก่ียวกับการดําเนินการ  ประชาชนไม่
ค่อยมีเวลา  และขาดความเข้าใจท่ีถูกต้องตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
- สภาพปัญหาเก่ียวกับการจัดเก็บ  ประชาชนไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี                     
เป็นเหตุให้การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้  ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร       
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบลออย  (SWOT) 

จุดแข็ง Strength จุดอ่อน Weakness 

1.  ระบบการบริหาร 
     -  มีการจัดโครงสร้างภายในท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
กับภารกิจ 
    -  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินงาน     
    -  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 
    -  มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ 
 
 
 
 
2.  ระบบข้อมูล 
    -  มีการจัดเก็บข้อมูลในการดําเนินการ 
3.  อัตรากําลัง  (พนักงานส่วนตําบล/ลูกจ้าง) 
    -  บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
    -  ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
    -  มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร้าง 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    -  การบริหารงบประมาณเป็นไป                           
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1.  ระบบการบริหาร 
    -  กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ตลอดเวลา  ทําให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความชัดเจนใน
การดําเนินงาน 
    -  พ้ืนท่ีรับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการ               
การพัฒนาได้ท่ัวถึง 
    -  ปริมาณงานมีมาก   เนื่องจากได้รับการถ่ายโอน 
แต่ไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ  ทําให้ผลงานไม่ได้
ประสิทธภิาพและประสิทธิผลเท่าท่ีควร 
    -  ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
2.  ระบบข้อมูล 
    -  ขาดความรู้ความชํานาญในการจัดเก็บข้อมูล 
3.  อัตรากําลัง (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
    -  มีบุคลากรไม่เพียงพอ 
    -  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป    
เนื่องจากมีการถ่ายโอนงานเพ่ิมข้ึน 
 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
     -  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา   
ในการขยายตัวจากชนบทเป็นเมือง 

5.  ศักยภาพของชุมชน 
    -  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่มออมทรัพย์  
กลุ่มอาชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    -  มีแหล่งน้ําธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
การเกษตร 
    -  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเท่ียว ทําให้มีรายได้จากการท่องเท่ียวมาก 

5.  ศักยภาพของชุมชน 
     -  สถานท่ีและอาคารท่ีทําการคับแคบไม่เพียงพอ 
      -  กลุ่มไม่เข้มแข็ง 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
     -  ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน  ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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โอกาสการพัฒนาในอนาคต Opportunity 

-  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ท่ีสนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ตําบล 
-  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
-  การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด Threat 
-  กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
-  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดําเนินการ 
-  ภาระหน้าท่ีเพ่ิมมากข้ึน ตามภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอน 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 
ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้นําและโครงสร้างองค์กร เพ่ือให้การนําแผนพัฒนาการท่องเท่ียวไปสู่

การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดต้ังคณะกรรมการข้ึนมาหนึ่งชุด ทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพ่ือวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนตําบล และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ เพ่ือให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและทํางานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดต้ังด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนท่ีมีความเหมาะสมเข้า
มาทํางาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวของประชาชนใน

ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน ดูแลด้านสื่อมวล สร้าง
กิจกรรมการตลาดเพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง  ๆ ท้ังรัฐและเอกชน 

2. ฝ่ายการเงินและบัญชี จัดทําระบบการเงิน บัญชีรายรับ/รายจ่าย ดูแล
ทรัพย์สินของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 

3. ฝ่ายวิชาการ ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมเรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชน
เพ่ือนํามาเป็นข้อมูลด้านการท่องเท่ียว เก็บรวบรวมไว้
อย่างเป็นระบบเพ่ือให้มีการศึกษา และเผยแพร่ต่อไป 

4. ฝ่ายพัฒนาและควบคุมมาตรฐานสินค้า ออกแบบเส้นทางการท่องเท่ียวให้ครบวงจร นําเสนอ
เป็น Packages Tour ควบคุมรูปแบบการท่องเท่ียว 
และให้บริการนักท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน และคง  
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ฝ่าย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว้ 

5. ฝ่ายดูแลสถานท่ี บํารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

บํารุงรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของชุมชนเอาไว้ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร
สถานท่ี ห้องน้ํา ถนน ระบบการบําบัดน้ําเสีย และ
ประสานขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

6. ฝ่ายสาธารณสุข ให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
ด้านการประกอบอาหาร การสาธารณสุขท่ัวไป 
ปรับปรุงหาถังใสขยะ รณรงค์ให้คนในชุมชนใส่ใจเรื่อง
ความสะอาด และอาหารท่ีบริการนักท่องเท่ียว 

7. ฝ่ายทะเบียน พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการท่องเท่ียวและการ
ให้บริการในด้านต่าง ๆ ในชุมชน เช่น แหล่งท่องเท่ียว 
สถานประกอบการ และผู้ประกอบการฯ 

8. ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ดูและความปลอดภัยภายในชุมชน เช่น การจัดเวร
ยาม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมรวบ
ข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

9. ฝ่ายพัฒนาสังคม สร้างทัศนคติท่ีดีของชุมชนและภาคีต่อการจัดการ
ท่องเท่ียวระดับชุมชน  ประสานความเข้าใจ การ
วางแผนและจัดทําโครงการพัฒนาชุมชน และขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  

นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซ่ึงมีหน้าท่ีในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเท่ียวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยอ้อม ซ่ึงจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งข้ึนในการดําเนินงานการท่องเท่ียว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

ฝ่าย หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
หน่วยงานท่ีสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยตรง 

- สํานักงานการท่องเท่ียวพะเยา 
 

- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน และ
ผู้ประกอบการและเจ้าบ้านท่ีดี โครงการสร้างเครือข่าย  
- เป็นพ่ีเลี้ยงและคอยสนับสนุนด้านองค์ความรู้  
จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

องค์การบริหารส่วนตําบลออย สนับสนุนการทํางานของหมู่บ้าน 
โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ 

- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ในโรงเรียน 
วัด เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน 
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ฝ่าย 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

อปพร.,ชรบ. 
 

ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียวและคนในชุมชน 
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว และสร้างความ
เชื่อม่ันด้านความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว 

ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ท่ีพัก 
ร้านอาหาร และธุรกิจอ่ืน ๆ  

ลงทุนธุรกิจท่องเท่ียวและการให้บริการ ท่ีได้มาตรฐานไม่เอา
เปรียบผู้บริโภค 
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บทที่ 3 แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตําบลออย (พ.ศ.2560-2562) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร 

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

1 ปรับปรุงภูมิทัศแหล่ง
ท่องเที่ยว 

เพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์แก่
แหล่งท่องเที่ยวใน 
อบต. 

วัดพระธาตุกู่กั้ง  
วังปลาวัดดอนเงิน 
ฝายแก้ว 
อ่างห้วยแก่น 
 

 300,000  จํานวน 8 แห่ง นักท่องเที่ยวมี
ความ
ประทับใจและ
มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

2 ก่อสร้างศาลาในส่วนป่า
ชุมชน หมู่ 1 

เพื่อเป็นสถานที่ผัก
ผ่อนหย่อนใจ และ
จัดกิจกรรม
อนุรักษ์ป่า 

ตามแบบแปลนที่
กําหนด 

  300,000 จํานวน 1 แห่ง ประชาชน หมู่ 
1 และพื้นที่
ใกล้เคียงมี
สถานที่ผัก
ผ่อนหย่อนใจ
และจัด
กิจกรรม
ร่วมกัน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

3 โครงการจัดงานพระราช
พิธี งานพิธีและงาน
ประเพณีท้องถิ่นหรือ
งานอื่น ๆ  

เพื่อสืบทอด
ประเพณีโบราณ  
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

เพื่อเป็นการสืบ
ทอดประเพณี และ
ได้บุญกุศลจากการ
ร่วมประเพณี 

50,000 50,000 50,000 มีกิจกรรมร่วมกัน
สืบทอดประเพณี
ทางศาสนา 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบ
ทอดประเพณี
โบราณ  และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

4 ก่อสร้างห้องน้ํา
สาธารณะฝายมีชีวิต ม.1 
ดอนเงิน 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกและบริการ
ประชาชนและ
นักท่องเที่ยว 

ก่อสร้างห้องน้ํา 
ห้องส้วม ที่
ท่องเที่ยวแก่ง
อนุรักษ์ 

 100,000  จํานวน 2 ห้อง ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวได้รับ
ความสะดวก 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ตําบลออย 

เพื่อให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางการ
เกษตรในเขตําบล
ออย 

ให้ความรู้แนว
ทางการจัดทําแก่
เจ้าของสวนผลไม้ 
แปลงพืชผล
ทางการเกษตร 

 50,000  แหล่งท่องเที่ยวที่
ได้รับการอนุรักษ์ 

เกษตรมีรายได้
จากการท่องเที่ยว
และเป็นการ
ส่งเสริมให้อนุรักษ์
ธรรมชาติ 

สํานักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วังปลาดอนเงิน
และฝายมีชีวิต ม.1 

เพื่อเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ผักผ่อน
หย่อนใจเชิง
อนุรักษ์ 

ส่งเสริมและพัฒนา
วังปลาดอนเงินและ
ฝายมีชีวิต ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ 

15,000   แหล่งท่องเที่ยว
ได้รับการอนุรักษ์ 

วังปลาดอนเงิน
และฝายมีชีวิต 
ได้รับการพัฒนา 
และส่งเสริมให้
เป็นสนถานที่ผัก
ผ่อนหย่อนใจ 

สํานักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

7 ทําป้ายประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยว 

เพื่ออํานวยความ
สะดวกแก่ผู้มาผัก
ผ่อนในสถานที่
ท่องเที่ยว 

ทําป้ายขนาดใหญ่
ติดตามสถานที่
ท่องเที่ยวตําบล 

50,000 50,000 50,000 ป้าย
ประชาสัมพันธ์ทั่ว
ตําบล 

ผู้มาผักผ่อนใน
สถานที่ท่องเที่ยว
ได้รับความสะดวก 

สํานักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

8 ปลูกต้นไม้ 2 ข้างถนน เพื่อร่วมกันลด
มลภาวะและเพิ่ม
พื้นทีสีเขียว 

ปลูกต้นไม้ในเขต
พื้นที่ริมถนนใน
ตําบลออย 

10,000   ต้นไม้ 2 ข้างทาง
ถนนทั้งตําบล 

2 ข้างถนนมีความ
สวยงาม 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
งบประมาณที่ได้มา 

ตัวชี้วัด 
ผลที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2560 2561 2562 

9 ปลูกป่าชุมชน/ป่าเฉลิม
พระเกียรติฯ 

เพื่อร่วมกันลด
มลภาวะ และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

ปลูกต้นไม้ในพื้นที่
สาธารณประโยชน์ 
ม.
1,2,4,5,6,9,10 

10,000    ป่าไม้ที่ปลูกใน
จํานวน 7 
หมู่บ้าน 

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และลดภาวะโลก
ร้อน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

10 ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฝาย
แก้วม.7 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

บริเวณริมคลอง 
และฝายกักเก็บน้ํา 

 10,000  จํานวน 1 แห่ง เพื่อพื้นที่สีเขียว
และลดภาวะโลก
ร้อน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

11 ปรับปรุงภูมิทัศสระ
ประมง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนร่วมกัน
ปลูกต้นไม้ และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ปลูกต้นไม้ ทํา
ความสะอาดสระ
น้ํา ปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ํา 

 20,000  จํานวน 1 สระ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และลดภาวะโลก
ร้อน 

กองช่าง 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

12 งานประเพณีสงกรานต์
ตําบลออย 

  50,000 50,000 50,000 มีกิจกรรม
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีทาง
ศาสนา 

ประชาชนได้
ร่วมกันสืบทอด
ประเพณีโบราณ  
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

13 อบรมมัคคุเทศก์น้อย 
 

เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก 
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

อบรมให้เด็กมี
ความรู้ และมี
จิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

20,000 20,000 20,000 อบรมมัคคุเทศก์
น้อย 

มีมัคคุเทศก์น้อย
ไว้บริการ
นักท่องเที่ยว 

สํานักปลัด 
(แผน

ยุทธศาสตร์ 
อบต.) 

 


